
 

วิธีที่ 4 การด าเนินการขออนุมัติไปราชการโดยเคร่ืองบิน  

(1) ผู้เดินทางไปราชการ คือ ผู้อ้านวยการ รองผู้อ้านวยการ หัวหน้าส้านักงาน

ด้าเนนิการเขียนขออนุมัติไปราชการได้ทันที 

(2) ผู้เดินทางไปราชการ คือ บุคลากร ต้องจัดท้าบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไป

ราชการโดยเครื่องบินและได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี (ดังภาพที่ 11) จึงด้าเนินการเขียนขออนุมัติ 

ไปราชการ (ดังภาพที่ 12) 

 

ภาพท่ี 11  ตัวอย่างบันทกึข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน 



 

 
 

 



 

 

 

 

ภาพท่ี 12  การขออนุมัติไปราชการโดยเคร่ืองบิน 



 

 

 

 

4.4  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน 

4.4.1 โจทย์ในการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ 

รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานและเข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2020 

ณ โรงแรมสวสิโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา กรุงเทพมหานคร  

4.4.1.1 ผูไ้ปราชการประกอบด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ  นายเจนต์  

คันทะ  นายเจรญิชัย  พันธ์ศรี 

  4.4.1.2 เดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน  

4.4.1.3 เวลาเดินทางตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. (เป็นวัน 

เดินทางไป) และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.20 น. (เป็นวันเดินทางกลับ) 

4.4.1.4 ก าหนดการอบรม 

 (1) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563   รับตราสัญลักษณ์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน  

(ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. – 16.30 น.)  

  4.4.1.5 ค่าที่พักห้องละ 1,600 บาทต่อคนื จ านวน 2 ห้อง 

  4.4.1.6 ค่าเครื่องบิน ทั้ง 3 คน  11,056.25 บาท (มีใบเสร็จ) 

  4.4.1.7 ค่ารถแท็กซี่พรอ้มสัมภาระ (ไม่มีใบเสร็จ) 

   (1) นายเจนต ์ คันทะ 

    (1.1) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จากบ้านเลขที่ 156/24 หมู่ 5 ต าบล

พลายชุมพล (มรภ.ทะเลแก้ว) ไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก ราคา 150 บาท 

    (1.2) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จากท่าอากาศยานพิษณุโลก ไปยัง 

บ้านเลขที่ 156/24 หมู ่5 ต าบลพลายชุมพล (มรภ.ทะเลแก้ว) ราคา 150 บาท 

   (2) นายเจรญิชัย  พันธ์ศร ี

    (2.1) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จากบ้านเลขที่ 436/6 หมู่ 3 ต าบล

อรัญญิก ไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก ราคา 150 บาท 

    (2.2) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จากท่าอากาศยานพิษณุโลก ไปยัง 

บ้านเลขที่ 436/6 หมู ่3 ต าบลอรัญญิก ราคา 150 บาท 

   (3) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังโรงแรมสยาม

เบเวอร์ลี่ ราคา 200 บาท 

   (4) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จากโรงแรมสยามเบเวอร์ลี่ ไปยังท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ราคา 180 บาท 

4.4.1.8 หนังสือขออนุมัติไปราชการ เลขที่ สวบ. 014/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 



 

 

  4.4.1.9 ใบยืมเงินยอดที่ 1 เลขที่ บย.763/2563  ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ยอดเงิน 

12,050  บาท ผูย้ืมคอื นายเจนต ์ คันทะ 

  4.4.1.10 ใบยืมเงินยอดที่ 2 เลขที่ บย.768/2563  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ยอดเงิน 

4,000  บาท ผูย้ืมคอื นายเจริญชัย พันธ์ศรี    

  โดยมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าว ดังนี้ (ภาพที่ 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเงนิยืมเลขท่ี    บย.763/2563  , บย.768/2563               วันท่ี    27  มกราคม  2563  , 2 กุมภาพันธ์ 2563                                    

ชื่อผู้ยืม   นายเจนต ์ คันทะ , นายเจรญิชัย  พันธ์ศรี                 จ านวนเงิน      12,050 , 4,000                    บาท 
 

 

ใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

     ท่ีท าการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  

     วันท่ี   13  เดอืน  กุมภาพันธ์      พ.ศ. 2563 

 

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

 

          ตามค าสั่ง/บันทึก ที่      สวบ. 014/2563                   ลงวันท่ี           27  มกราคม  2563                      ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า             นายเจนต ์ คนัทะ                         ต าแหนง่        หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ                                                          . 

สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม........................................... พรอ้มด้วย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา  ศรีสมบัต ิ           .               

นายเจรญิชัย  พันธ์ศรี                                                                                                                                               . 

................................................................................................................................................................................................................. 

เดินทางไปปฏบัิตริาชการ       รับตราสัญลักษณม์าตรฐานสถานท่ีจัดงานและเข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2020                         .  

ณ โรงแรมสวสิโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา กรุงเทพมหานคร                                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                       

...............................................................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 

            บ้านพัก      ส านักงาน     ประเทศไทย            ตัง้แตว่ันท่ี 11  กุมภาพนัธ์  2563 . เวลา  20.00    น. 

 และกลับถงึ    บ้านพัก     ส านักงาน     ประเทศไทย         วันท่ี 12  กุมภาพันธ์  2563 .เวลา  22.30    น. 

รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี   1   วัน   2.30   ชั่วโมง 

 

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการส าหรับ     ข้าพเจ้า    คณะเดนิทาง  ดังนี้ 

ค่าเบ้ียเลีย้งเดินทางประเภท   ก     ข   จ านวน    1       วัน รวม            500           บาท 

ค่าเชา่ที่พักประเภท.......................................................................จ านวน   1       วัน รวม          3,200           บาท 

ค่าพาหนะ                                                                       .   รวม        12,036.26       บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่น............................................................................................................. รวม.................................. บาท 

              รวมท้ังสิ้น        15,736.26       บาท 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)              หนึ่งหมื่นหา้พันเจ็ดรอ้ยสามสบิหกบาทยี่สิบหกสตางค์                                                              . 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีกลา่วมาข้างตน้เป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายท่ีสง่มาด้วย จ านวน  8   ฉบับ 

รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 

 

         ลงช่ือ)                   ลงนาม                 .                               

                                                  (นายเจนต ์ คันทะ) 

         ต าแหนง่   หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 

ส่วนที่ 1 

แบบ 8708 



 
 

 

หลักฐานการจ่ายเงินคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

ชื่อสว่นราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  จังหวัดพษิณุโลก 

ประกอบใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ลงวันท่ี............................................ 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ ต าแหน่ง ค่าใช้จ่าย รวม ลายมือชื่อ

ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี

ที่รับเงนิ 

หมายเหต ุ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ทีพ่ัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรสีมบัต ิ ผู้อ านวยการฯ 180 1,600 12,036.26  13,816.26 ลงนาม   

2 นายเจนต ์ คันทะ หัวน้าส านักงานฯ 160 1,600   1,760 ลงนาม   

3 นายเจรญิชัย พันธ์ศรี นักเอกสารสนเทศ 160    160 ลงนาม   

           

           

           

           

           

           

รวมเงิน 500 3,200 12,036.26  15,736.26 ตามสัญญาเงินยมืเลขที่ บย.763/2563  , บย.768/2563   

วันที ่27 ม.ค. 2563 , 2 ก.พ. 2563 

 

จ านวนเงินรวมท้ังลิ้น (ตัวอักษร)                 หนึ่งหมื่นหา้พันเจด็ร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์                                                           .  ลงช่ือ                ลงนาม                 ผู้จ่ายเงิน             

                (นายเจนต ์ คันทะ) 

 ต าแหนง่       หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ               

 วันท่ี            13  กุมภาพันธ์  2563                . 

ค าชี้แจง 1. คา่เบ้ียเลีย้งและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวันท่ีขอเบิกของแตล่ะบุคคลในช่องหมายเหตุ 

 2. ให้ผู้มสีิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมอืช่ือผู้รับเงินและวันเดอืนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงนิยืม ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับจากเงนิยืม  

 3. ผู้จ่ายเงินหมายถงึผู้ท่ีขอยมืเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยมืนัน้ให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จา่ย 

ส่วนท่ี 2 

แบบ 8708 

วันท่ี 11  กุมภาพันธ์ 2563  ออกเดินทางเวลา 20.00 น. ถึง วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. นับเวลาได้ 24 ชั่วโมง  

และวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.01 น. – 22.30 น. นับเวลาได้ 2 ชั่วโมง 30 นาท ีไมถ่ึง 12 ชั่วโมง จึงไม่สามารถเบิกเบ้ียเลีย้งในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ เบิกเบ้ียเลีย้งได้วันละ 270 – 90 = 180 บาท 

  นายเจนต ์ คันทะ เบิกเบ้ียเลี้ยงได้วันละ 240 – 80 = 160 บาท 

  นายเจรญิชัย พันธ์ศรี เบิกเบ้ียเลีย้งได้วันละ 240 – 80 = 160 บาท 

  
 

 



 

 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจา่ยเงินท่ีแนบถูกต้องแลว้ 

เห็นควรอนุมัตใิห้เบิกจ่ายได ้

 

ลงช่ือ....................................................................... 

   (.................................................................) 

ต าแหนง่.................................................................. 

วันท่ี......................................................................... 

อนุมัตใิห้จ่ายได ้

 

 

ลงช่ือ....................................................................... 

   (.................................................................) 

ต าแหนง่.................................................................. 

วันท่ี......................................................................... 

 

 

 

  ได้รับค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน               15,736.26                           บาท 

(                    หนึ่งหมื่นหา้พนัเจ็ดรอ้ยสามสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์                         ) ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแล้ว 

 

ลงช่ือ              ลงนาม                        .                  

     (นายเจนต ์คันทะ)          . 

ต าแหนง่       หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ          . 

วันท่ี     13  กุมภาพันธ์  2563              .                           

ลงช่ือ....................................................................... 

    (.................................................................) 

ต าแหนง่.................................................................. 

 วันท่ี......................................................................... 

จากเงนิยืมตามสัญญาเลขท่ี     บย.763/2563  , บย.768/2563    วันท่ี  27  มกราคม  2563  , 2 กุมภาพันธ์ 2563.                                                           

.          

หมายเหต ุ

.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมูค่ณะและจัดท าใบเบกิค่าใช้จา่ยรวมฉบบัเดียวกัน หากระยะเวลาในการเร่ิมต้นและสิน้สดุการเดินทาง 

                   ของแตล่ะบุคคลแตกต่างกัน ใหแ้สดงรายละเอยีดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

   2. กรณีย่ืนขอเบิกค่าใช้จา่ยรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงนิ กรณีที่มีการยืมเงิน 

                   ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัตเิงนิยืมด้วย 

   3. กรณีย่ืนขอเบิกค่าใช้จา่ยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในชอ่งผู้รับเงิน ทั้งนี ้ให้ผู้มีสทิธิแตล่ะคน 

                   ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 

 

 

ภาพท่ี 27 การเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน



 

 

เมื่ อซื้ อตั๋ ว เ ครื่ อ งบิ นรวมกั น ใบ เสร็ จจะออกมา เป็ นยอด เงิ นรวม  ผู้ เ ดิ นทาง ไปราชการทุกคน 

จงึตอ้งกรอกข้อมูลใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ (แบบ บก.111) (ดังภาพที่ 28) 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ล าดับ ว/ด/ป รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

1 11 ก.พ. 63 โดยรถ     แท็กซี ่                    จาก บ้านเลขท่ี 156/24 หมู่ 5     

                                       ต าบลพลายชุมพล (มรภ.ทะเลแก้ว) 

150 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานพษิณุโลก   

  เท่ียวละ      150       บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

2 11 ก.พ. 63 โดยรถ  เครื่องบิน                   จาก  ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1,842.71 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง   

  เท่ียวละ   1,842.71    บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

3 11 ก.พ. 63 โดยรถ     แท็กซี ่                     จาก ท่าอากาศยานดอนเมอืง 200 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง โรงแรมสยามเบเวอร์ลี่   

  เท่ียวละ     200        บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

4 12 ก.พ. 63 โดยรถ  แท็กซี ่ จาก  โรงแรมสยามเบเวอร์ลี่ 180 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง   

  เท่ียวละ      180       บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

5 12 ก.พ. 63 โดยรถ  เครื่องบิน                   จาก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง 1,842.71     พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานพษิณโุลก   

  เท่ียวละ   1,842.71    บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

6 12 ก.พ. 63 โดยรถ     แท็กซี ่                    จาก ท่าอากาศยานพิษณุโลก 150 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง บ้านเลขท่ี 156/24 หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล (มรภ.ทะเลแก้ว)   

  เท่ียวละ      150       บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

  รวมทั้งสิ้น 4,365.42  

 

รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)      สี่พันสามร้อยหกสบิห้าบาทสี่สิบสองสตางค์                                                                    .                                                                                       

 ข้าพเจ้า   นายเจนต์  คันทะ   ต าแหน่ง     หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ                                           .                                                                        

สังกัด  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และ

ข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 

        ลงช่ือ              ลงนาม                   . 

              วันท่ี   13 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

แบบ บก.111 



 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ล าดับ ว/ด/ป รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

1 11 ก.พ. 63 โดยรถ  เครื่องบิน                   จาก  ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1,842.71 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง   

  เท่ียวละ   1,842.71    บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

2 12 ก.พ. 63 โดยรถ  เครื่องบิน                   จาก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง 1,842.71     พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานพษิณโุลก   

  เท่ียวละ   1,842.71    บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  รวมทั้งสิ้น 3,685.42  

 

รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)      สามพันหกรอ้ยแปดสบิห้าบาทสี่สิบสองสตางค์                                                                    .                                                                                       

 ข้ าพ เจ้ า    ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ดร . บัญชา   ศ รีสม บัติ    ต าแหน่ ง      ผู้ อ า นวยการส านั กวิ ทยบ ริการฯ                                                              

สั งกัด   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ขอรับรองว่ า  รายจ่ายข้ างต้นนี้ ไม่อาจเ รียกใบเสร็จ รับเงิน 

จากผู้รับได้และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 

        ลงช่ือ              ลงนาม                   . 

              วันท่ี   13 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 

แบบ บก.111 



 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ล าดับ ว/ด/ป รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

1 11 ก.พ. 63 โดยรถ     แท็กซี ่                    จาก บ้านเลขท่ี 156/24 หมู่ 5     

                                       ต าบลพลายชุมพล (มรภ.ทะเลแก้ว) 

150 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานพษิณุโลก   

  เท่ียวละ      150       บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

2 11 ก.พ. 63 โดยรถ  เครื่องบิน                   จาก  ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1,842.71 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง   

  เท่ียวละ   1,842.71    บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

5 12 ก.พ. 63 โดยรถ  เครื่องบิน                   จาก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง 1,842.71     พร้อมสัมภาระ 

  ถึง ท่าอากาศยานพษิณโุลก   

  เท่ียวละ   1,842.71    บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

6 12 ก.พ. 63 โดยรถ     แท็กซี ่                    จาก ท่าอากาศยานพิษณุโลก 150 พร้อมสัมภาระ 

  ถึง บ้านเลขท่ี 156/24 หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล (มรภ.ทะเลแก้ว)   

  เท่ียวละ      150       บาท      1 เท่ียว      2  เท่ียว   

  รวมทั้งสิ้น 3,985.42  

 

รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)      สามพันเก้ารอ้ยแปดสบิห้าบาทสี่สิบสองสตางค์                                                      .   

                                                                                     

 ข้าพเจ้า    นายเจริญชัย  พันธ์ศรี    ต าแหน่ง      นักเอกสารสนเทศ                                           .                                                                        

สังกัด  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และ

ข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 

 

 

        ลงช่ือ              ลงนาม                   . 

              วันท่ี   13 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

ดังภาพที่ 28 การกรอกข้อมูลในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

ส าหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 

แบบ บก.111 



 

 

4.4.2 เอกสารที่ต้องส่งให้งานบรหิารทั่วไปเพื่อท าการเบิกจ่าย   

 4.4.2.1 ยอดที่ 1  

(1) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบฟอร์ม 8707) 

(2) แบบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ (แบบ บก.111) 

   (3) ใบเสร็จค่าที่พัก 

   (4) ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน 

  (5) ส าเนาขออนุมัติไปราชการ  

  (6) ส าเนาบันทึกข้อความขออนุมัตเิดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน 

   (7) ส าเนาใบยืมเงนิของนายเจนต ์คันทะ 

   (8) ส าเนาใบยืมเงนิของนายเจรญิชัย พันธ์ศรี 

เอกสารล าดับที่  (5) – (8) รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า  

 

 4.3.3 การคืนเงนิยืม  

 ยอดเงนิที่ยืมยอดที่ 1 +  ยอดเงนิที่ยืมยอดที่ 2 – ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ยอดที่ 1)  

 = 12,050 + 4,000 – 15,736.26 

  ยอดเงนิที่ต้องน าไปคืน  =  313.74  บาท (คิดเป็น 7.85 เปอร์เซ็นต์จากยอดเงินยืมของนายเจริญชัย 

พันธ์ศรี ) โดยต้องน าไปคืนยอดของนายเจรญิชัย พันธ์ศรี เนื่องจากเลือกล้างเงนิยืมยอดของนายเจนต ์คันทะก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


